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 موجز عرض  

)اللجنة ادلامئة( عىل خلفية   ال محر  ال محر والهالل  للصليب  للجنة ادلامئة  الثامنة عرشة  البالغ بدأ ت ادلورة  اذلي   الرضر 

السفر ادلول   فقد.  19-أ حدثته جاحئة كوفيد املفروضة عىل  العامة والقيود  الصحة  تدابري  اللجنة ادلامئة    أ دت  اإىل تعديل 

 : عىل وجه التحديد أ ساليب معلها عىل مدى العامني املاضيني من أ جل الهنوض بعملها والوفاء مبهمهتا، يف اجملالت الآتية

ر ابلشرتاك مع الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب اختاذ القرا  اضمن  مت التحضري لالجامتع املقبل جمللس املندوبني،   •

مجعيته العامة، لتأ جيهل من    موعد انعقاد  قرار بشأ نال  ال محر والهالل ال محر )الاحتاد ادلول(، اذلي اكن يتخذ

 اةل الصحة العامةحل مراعاة  ، 2022اإىل حزيران/يونيو  2021اكنون ال ول/ديسمرب 

 ادلول الرابع والثالثني للصليب ال محر والهالل ال محر )املؤمتر ادلول( للمؤمتر أ سيس لعمل التاب الاضطالع •

شجيع وتعزيز تنفيذ الالزتامات اليت مت التعهد هبا يف الاجامتعات ادلس تورية السابقة للحركة ادلولية للصليب  ت  •

شبيلية    ال محر والهالل ال محر )احلركة( واملشاركة يف معليات املتابعة ذات ال مهية اخلاصة )مثل مراجعة اتفاق اإ

 "( عن الزناهة امجلاعي للحركة و"بيان احلركة التأ ثريوتدابريه التمكيلية لتعزيز 

 متثالرصد والاالساءةل و امل س ياسات و ال صنع  اليت تكتنف  تحدايت  ال تعزيز الانسجام داخل احلركة واس تكشاف   •

 ذات الاهامتم املشرتك  املسائلوغريها من  الفّعالني،

دارة جوائز احلركة، مبا يف ذكل   • صالح ميدالية هرني دوانن وجائزة الصليب ال محر والهالل ال محر   عرباإ اقرتاح ابإ

 .2021للسالم والإنسانية، وصياغة التعديالت، ومن خالل منح ميدالية هرني دوانن لعام 

بشأ ن   املزيد  ميكنمك الاشرتاك يف  قراراتملعرفة  وأ نشطهتا،  ادلامئة  الإخبارية   اللجنة    النرشة 

 )/https://standcom.ch(: الآيت وزايرة موقع اللجنة ادلامئة عرب الرابط

 مقدمة  (1

 ادلامئة اختصاصات اللجنة  

د دور اللجنة ادلامئة وواجباهتا    1املؤمتر ادلول بني دورتني من دورات املؤمتر.  ِقبل  يه اجلهاز املفوض مناللجنة ادلامئة   وُحّدِ

 من النظام ال سايس للحركة.  18يف املادة 

احلركة. وتضطلع اللجنة ادلامئة مبهمة ال عامل  مثَّل مجيع مكوانت  اللجنة ادلامئة يه الهيئة ادلامئة الوحيدة للحركة حيث تُ و 

منتدى يه مبثابة  وحفص املسائل ذات ال مهية عىل مس توى احلركة برمهتا. و  ،التحضريية جمللس املندوبني واملؤمتر ادلول

التوافق  ولها دور يف تسوية الاختالفات يف الرأ ي، وتعزيز    ،للتفكري والنقاش بشأ ن املسائل ذات ال مهية للحركة برمهتا

 داخل احلركة، وتشجيع تنفيذ قرارات جملس املندوبني واملؤمتر ادلول.

 

 . 16انظر النظام ال سايس للحركة، املادة   1

https://standcom.ch/meetings-and-decisions/
https://standcom.ch/newsletters/
https://standcom.ch/
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ادلولية( والاحتاد  )اللجنة  ال محر  للصليب  ادلولية  اللجنة  مع  ادلامئة مشاورات موسعة  اللجنة  جناز معلها، جتري  اإ وبغية 

الوطنية   الوطنية(ادلول وامجلعيات  )امجلعيات  ال محر  ال محر والهالل  السويرسية بصفهتا ،  للصليب  احلكومة  وكذكل مع 

 الوديع لتفاقيات جنيف. 

 وأ عضاؤها (  2023  –   2019) ادلورة الثامنة عرشة للجنة ادلامئة  

مخسة من اإجامل تسعة أ عضاء يف  ،  2019قد يف اكنون ال ول/ديسمرب  انتخب املؤمتر ادلول الثالث والثالثون، اذلي عُ 

 الثامنة عرشة. وجاء تشكيل اللجنة ادلامئة عىل النحو املبني أ دانه:  هتا اللجنة ادلامئة يف دور

 أ عضاء منتخبون بصفهتم الشخصية 

بي "الس يدة   • رئيسةبه"مرس يدس   اللجنة   ، 

س باني  ا( )اإ

 ( كندا )، انئب الرئيس "جورج فيرب"الس يد  •

 )الكويت( "ايرسهالل ال "كتور ادل •

 )كينيا(  "عباس غوليت"كتور ادل •

 )جزر كوك( "توبو أ رنودلي فاين تو "الس يدة  •

 أ عضاء حبمك املنصب 

 اللجنة ادلولية

 ، رئيس اللجنة ادلولية "بيرت ماورير"ادلكتور  •

 انئبة املدير العام ، "اكترين فيغامن"الس يدة  •

 الاحتاد ادلول 

الاحتاد  • رئيس  رواك"،  "فرانشيسكو  ادلكتور 

 ادلول 

  ، ال مني العام )حىت"جاغان شاابغني"الس يد   •

 ( 2021مايو أ اير/

، وكيةل ال مني العام )منذ  "نيامه لوليس"الس يدة   •

 ( 2021مايو أ اير/

بشأ ن تعزيز الشفافية واملساواة بني اجلنسني والتناوب يف انتخاب اللجنة ادلامئة وتشكيلها، اذلي اعمتده    4ا مع القرار  ومتاش ي  

اللجنة ادلامئة احلالية أ ن يكون   ، يرسّ 5ودخل يف دائرة اهامتم املؤمتر ادلول الثالث والثالثني يف قراره  جملس املندوبني  

التشكيل    وحيققبني أ و أ عضاهئا حبمك مناصهبم.  ثيل من اجلنسني، سواء بني ال عضاء املنتخ   من حيث المت تشكيلها متوازان  

 بني.بني أ عضاهئا املنتخ   عادل   اجغرافي   ا متثيال  احلال للجنة ادلامئة أ يض  

   2022  –   2020خطة العمل  

وليهتا ادلس تورية والقرارات ذات الصةل استندت خطة العمل املنبثقة عن اللجنة ادلامئة اليت تغطي العامني املاضيني اإىل  

ا مع القرار املذكور أ عاله بشأ ن تشكيل اللجنة ادلامئة وانتخاب أ عضاهئا،  الصادرة عن جملس املندوبني واملؤمتر ادلول. واتساق  

انونيون من  قررت اللجنة ادلامئة يف مس هتل فرتة وليهتا مراجعة نظاهما ادلاخل، بعد عقد حلقة معل شارك فهيا خرباء ق

جانيب  ا اإىل تعزيز امتثال ال عضاء وموظفي ال مانة لواجباهتم يف  اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول. وهيدف هذا الإصالح أ يض  

 الزناهة والرسية. 
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لتوليد  عىل قرارات جديدة اختذهتا اللجنة ادلامئة وعىل نتاجئ حلقات معل معدودة عرب الإنرتنت  كذكل  نيت خطة العمل  بُ و 

معينة مسائل  بشأ ن  والاسرتاتيجية    ،أ فاكر  وال هداف  الرؤية  املسائل  هذه  ومشلت  ادلورية.  اجامتعاهتا  اإىل  ابلإضافة 

صالح جوائز احلركة  ؛واملساءةل والتنفيذ   واملتابعةوصنع الس ياسات الفعاةل للحركة    ؛لالجامتعات ادلس تورية املقبةل للحركة  ،واإ

 ع به يف أ ثناء ادلورة السابقة للجنة ادلامئة.املضطل  ا للعمل وهو ما اكن اس مترار  

 فريق استشاري مكون من ممثلني عن امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلول لإسداء املشورة للجنة ِكّ وشُ 

م القرار مع التعديالت اإىل جملس املندوبني لعو . اهادلامئة بشأ ن نطاق اإصالح جوائز احلركة وحمتو   . 2022ام س يقدَّ

عقد غالبيهتا عرب الإنرتنت  أ ن ت ا  التقت اللجنة ادلامئة منذ بداية ادلورة احلالية مثاين مرات يف اجامتعات اعتيادية، اكن لزام  

عدم    النامجة عن . ورمغ التحدايت  والقيود عىل السفر ادلول  19-مراعاة  للتدابري الصحية العامة اليت فرضهتا جاحئة كوفيد

دفهتا اإىل الاضطالع مبهمهتا   توجيها لوجه ملدة عامني اكملني، اس تطاعت اللجنة ادلامئة  الاجامتعات وج    القدرة عىل عقد

 ومعلها من خالل اجامتعات أ قرص عرب الإنرتنت.

 التحضري لالجامتعات ادلس تورية للحركة  (2

أ خرى، ما يدفع  ن تنهتيي دورة للمؤمتر ادلول حىت تبدأ  دورة  اإ التالية امل   أ عامل  ما  أ ربع س نوات.    ةمتدادلورة التحضريية 

 وال مر نفسه ينطبق عىل جملس املندوبني يف دورة متقاطعة مدهتا سنتان. 

 املرتبطة. ومع أ ن القيود  2019بدأ ت اللجنة ادلامئة معلها املتعلق ابلجامتعات ادلس تورية مبراجعة الاجامتعات ادلس تورية لعام  

ل أ ن جلسة مائدة  مّ عقد حلقة معل معحالت دون    19-جباحئة كوفيد مس تديرة أ قرص عرب    قة وج ا لوجه حول هذه املسأ ةل، اإ

الآراء وادلروس املس تفادة والتفكري بشأ ن تقرير أ عده مفوض    الإنرتنت أ اتحت ملنظمي الاجامتع وأ عضاء اللجنة ادلامئة تبادل  

 املؤمتر ادلول الثالث والثالثني.

 2022لعام  لس املندوبني  جملالتحضري 

ت املفهوم أ رس  2020أ كتوبر  ترشين ال ول/قدت حلقة معل عرب الإنرتنت عن اجلوةل التالية لالجامتعات ادلس تورية يف  عُ 

لعام   املندوبني  أ    2021لجامتعات جملس  اإىل  جِّ )اذلي  بعد ذكل  (، وخارطة طريق واسرتاتيجية 2022  ويونيحزيران/ل 

أ يض   اللجنة ادلامئة  الرابع والثالثني. وخلصت  النحو   2023  –   2020لالجامتعات ادلس تورية    رؤيهتاا  للمؤمتر ادلول  عىل 

 ما يأ يت:  املوحض يف

  ة الإنساني  القضااي  معاجلةس تعزز الاجامتعات ادلس تورية أ مهية احلركة ووحدهتا وقوهتا امجلاعية يف   •

قلميية واحمللية.  ال شد خطورة عىل املس توايت العاملية والإ

املناقشات والقرارات، ابلإضافة اإىل الالزتام بتحقيق أ قىص تنفيذ وأ ثر  س يكون الناس يف مصمي  •

 . نيممكن

حلركة عىل التصال والعمل من كثب مع فئات الساكن واجملمتعات احمللية املترضرة، ز قدرة اس تعزَّ  •

 ادلول واجلهات املاحنة والرشاكء ادلوليني واحملليني. مع وكذكل
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س تغل البيئة دامئة التغري اليت تعمل فهيا احلركة من أ جل حتسني احلوار والشفافية واملساءةل  ستُ  •

 املس تفيدين من خدمات احلركة. والناساملراقبني والثقة املتبادةل بني ال عضاء و 

ادلامئة جمدد   اللجنة  أ كدت  اإىل ذكل،  أ رس هتا يف عام  ابلإضافة  اليت  ال ربعة  العامة  ال هداف  أ مهية    معلية   لتوجيه  2016ا 

 : هذه ال هداف يهالتحضري لالجامتعات ادلس تورية، و 

الإنساين   • ادلول  القانون  احرتام  الزناعات  املسامهة يف  من  املترضرين  ال شخاص  حامية  بغية حتسني  وتطويره، 

 املسلحة

وكرامهتم من خالل تعزيز ال طر القانونية والس ياسات املتصةل ابلعمل الإنساين   وحصهتم  حتسني سالمة ال فراد وأ مهنم •

ا ِفعلي ا   وتعزيز تنفيذها تنفيذ 

ي للحركة بشأ ن الشواغل الإنسانية امللحة، عىل أ ساس صياغة جدول ال عامل الإنساين العاملي، ورفع الصوت امجلاع •

 خربهتا العملية وهنجها القامئ عىل املبادئ اذلي تعمتده يف معلها الإنساين

آزر يف ما بني مكوانت احلركة، وبيهنا وبني احلكومات والرشاكء الآخرين يف اجملال   • تعزيز العالقات والتحالفات والتأ

 . تنفيذ نتاجئ املؤمترات ادلولية السابقة واملس تقبلية ومدى تأ ثريهاالإنساين، بغية تعزيز  

 وقد وافقت اللجنة ادلامئة، عالوة عىل ذكل، عىل هدف خامس خاص مبجلس املندوبني، وهو:  

تعزيز الوحدة والتعاون والثقة املتبادةل بني مكوانت احلركة وتأ ثريها امجلاعي عىل الناس اذلين ختدهمم، بس بل مهنا   •

يز املواقف والس ياسات والاسرتاتيجيات والعمل املتسق والفعال بشأ ن القضااي الإنسانية ذات الاهامتم املشرتك تعز 

 للحركة.  

 اللجنة ادلامئة أ ن   رأ تعواقب،  ابلإضافة اإىل ما جلبته من  مجموعة اكمةل من التحدايت    فرضت  19-كوفيد  رمغ أ ن جاحئةو 

يف هذه ال وقات الصعبة. وبناء    رسعة اس تجابهتاكنوع من اختبار الإجاد للتحقق من أ مهية احلركة و  اس تغاللهاميكن    اجلاحئة

  ا لس املندوبني، معتربة  أ هنجمل"  تطويع معل احلركة ليحقق الغرض املنشود منه عىل ذكل، اختارت اللجنة ادلامئة موضوع "

". ولوحظ كذكل أ ن جملس املندوبني، اذلي ينعقد  نال مع   طريقة" و"نقوم بهفرصة لفحص معل احلركة من منظوري "ما  

احلركة   أ ن  من  للتأ كد  املنتظمة  اذلايت  التدقيق  لعمليات  املثال  املنتدى  هو  عامني،  لتحقيق هممهتا تسري  لك  يف طريقها 

 وأ هدافها.

 تأ جيل جملس املندوبني 

، انقشت  19-اليت فرضهتا جاحئة كوفيدفر ادلول  حاةل الصحة العامة واس مترار القيود عىل السبسبب الضبابية اليت اكتنفت  

أ بريل نيسان/يف  وموعد انعقاد جملس املندوبني وامجلعية العامة لالحتاد ادلول.    مسأ ةلاللجنة ادلامئة ابنتظام مع الاحتاد ادلول  

عن موعده ال صل جملس املندوبني  انعقاد  رساةل، ابلتنس يق الوثيق مع الاحتاد ادلول، لالإعالن عن تأ جيل    بُعثت،  2021

، أ علنت اللجنة ادلامئة والاحتاد ادلول يف وقت  2021نومفرب  ترشين الثاين/. ويف  2021ديسمرب  اكنون ال ول/يف  اذلي اكن  

اللجنة   وأ عربت .  2022يونيو  حزيران/يف جنيف يف    س ُيعقدانادلول  واحد أ ن جملس املندوبني وامجلعية العامة لالحتاد  

اذلي  من ماكن الاجامتع ال صل    ادلول   فهم امجليع قرار نقل جملس املندوبني وامجلعية العامة لالحتادت أ ن ي عن أ ملها  ادلامئة  
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عىل املثابرة   هوموظفي  هينييك ومتطوعيالعميق لقادة الصليب ال محر ادلوم   اعن امتناهن  تيف مجهورية ادلومينياكن. وأ عرباكن  

ىل عام  ادلس توريةيف جتديد عرضهم اس تضافة الاجامتعات  امأ بدوه نوالتفاين اذلي  .2022للحركة بعد تأ جيلها اإ

 19- تصممي هيك جملس املندوبني يف س ياق جاحئة كوفيد 

 التنظمي ، بدمع من جلنة  ابنتظام  اللجنة ادلامئة واملنظمون املشاركون  اس تكشفت  يف معلية حتديد موعد جملس املندوبني،

، ولكن ليس  هنض ابختصاصاته ادلس توريةعل جملس املندوبني يعمل يف ظل القيود احلالية حىت ياليت جتطرق  الاملشرتكة،  

ذ  .  هذا حفسب ا للقلق بشأ ن حاةل الصحة العامة والرغبة يف تقليل ال ثر البييئ لالجامتاإ عات، حددت اللجنة ادلامئة عدد نظر 

أ ثبتت املنتدايت اخملتلفة عرب الإنرتنت اليت عقدت داخل احلركة يف فقد  قادم اإىل جنيف. ومع ذكل،    وفداملندوبني يف لك  

عىل    ا مجيع أ حناء العامل. ذلكل، حفاظ    منمن امجلعيات الوطنية    عرضلإرشاك مجهور أ    معليةال شهر السابقة أ هنا وس يةل  

من معلية التشاور املس مترة، وافقت اللجنة ادلامئة عىل الهنج املبتكر لتقدمي احلركة "رحةل اإىل جملس املندوبني"    املتودل  مخ  الزَّ 

العمل    حلقاُت ل  ّّ س تمكو .  2022مايو  أ اير/يناير اإىل  اكنون الثاين/معل عرب الإنرتنت من    حلقاتبرانمج من تسع    صورة يف  

اليت لن تتطلب اختاذ قرارات   املسائل  بشأ نبعروض تقدميية اس تكشافية ومناقشات    أ عامل جملس املندوبني  جدول  هذه  

املوجز.   اجللسة  يف حمرض  ظهرالعمل يف اجللسة العامة جمللس املندوبني وس ت حلقات  م نتاجئ  . ومع ذكل، س تقدَّ 2022يف عام  

ا جديدة    هذه  حلقات العمل  تتيحوأ عربت اللجنة ادلامئة عن أ ملها يف أ ن    . متطوعي امجلعيات الوطنية وموظفهياملشاركة  فرص 

ىل ا  امليض قدم    املؤمتر ادلول الرابع والثالثني   اإ

 جترى اليت    املناقشاُت   س تتيحاإىل جانب الرؤية وال هداف والاسرتاتيجية اليت أ قرهتا ابلفعل اللجنة ادلامئة )انظر أ عاله(،  

مة لتوجيه التحضري للمؤمتر ادلول الرابع والثالثني. ومع ذكل،  قيّ   املتخذة مدخالت    يف س ياق جملس املندوبني والقراراُت 

أ قرب وقت ممكن بعد اجامتع جملس    وتشاور    حتاور  عىل ضامن بدء معليةِ   أ شد احلرصفاللجنة ادلامئة حريصة   قوية يف 

. ويف وقت كتابة هذا التقرير،  همفهوم املؤمتر ادلول املقبل وأ ولوايت  بشأ نمع مكوانت احلركة وادلول    2022املندوبني لعام  

 اللجنة ادلامئة عىل التفكري يف هذا املفهوم وتطويره. انكبت

عداد التقارير   تنفيذ القرارات واإ

" والتنفيذ  القول ابلعمل تصديق  "   اإىلدعوهتا أ عضاء املؤمتر ادلول وجملس املندوبني    يدةامئة يف مناس بات عدكررت اللجنة ادل

هذه املسؤولية جزء ل يتجزأ  من دورة جديدة    .2019يف عام  قدمت الاكمل مجليع القرارات املعمتدة ومجيع التعهدات اليت 

وستساعد يف    مة  همصةل و   أ ن الالزتامات اليت مت التعهد هبا ذاُت   تبني  ويهمن التحضري لالجامتعات ادلس تورية القادمة.  

 رق يف ال زمات الإنسانية يف املس تقبل. ااإحداث ف

طالق اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول يف عام   ا    2021رحبت اللجنة ادلامئة ابإ ا جديد  قرارات وتعهدات  عىل    للتعقيبنظام 

عىل   خمصصة    الاس تخدام صفحة  املوحدة واملرنة وميسورة  تدمع هذه املنصة  و عرب الإنرتنت.    املؤمتر ادلول الثالث والثالثني

املؤمتر  و .  www.rcrcconference.orgموقع   اإ أ عضاء  اس تخداهم مدعّوون  تنفيذ بشأ    للتعقيب  ا ىل  القرارات  ن  مه 

 . أ كرب   فعالية الرصد ذا  واملساعدة يف جعل    والتعهدات، 

https://rcrcconference.org/ar/
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 جوائز احلركة  (3

دارة اجلائزتني ال برز للحركةملكَّفة  اللجنة ادلامئة    1965يف عام  اس ُتحدث  وسام للحركة،    أ رفع هرني دوانن )  ميدالية  :ابإ

ا خلدماهتم املمتزية وأ عامهل  يف  منح لك عامني ل فرادويُ  (، وجائزة الصليب  م اليت تظهر تفانهيم يف العمل الإنسايناحلركة تقدير 

ما   ومتنح لك أ ربع س نوات  1987عام    اس ُتحدثتال محر والهالل ال محر للسالم والإنسانية ) ل فراد   أ وجمعيات الوطنية  لل   اإ

 (. أ مع سالمينعم ب عامل  حتقيق احلركة ملسامههتم النشطة يفيف 

اللواحئ اخلاصة هباتني   تمكّل،  ملنح امليدالية واجلائزةجديدة   اإرشادات  2020ديسمرب  اكنون ال ول/اعمتدت اللجنة ادلامئة يف  

تعكس  و القرار.  صنع  ، ومعلية الرتش يح واملراجعة و فهيماملرغوبة    والسامت أ هلية املرحشني    بشأ ن اجلائزتني، ل س امي ال حاكم  

والمتسك بأ عىل معايري الزناهة    والإدماجاجلديدة، عىل وجه اخلصوص، الزتام اللجنة ادلامئة بتعزيز التنوع    هذه الإرشادات

د ويه ت .  ياتوال خالق  اج املرحشني من مجيع املناطق اجلغرافية  مشجع المتثيل املتوازن بني اجلنسني بني املرحشني، وزايدة اإ

ة متنوعة من املناصب يف القيادة والعمليات والس ياقات القانونية وما اإىل ذكل ومجيع ال عامر والاعرتاف ابلإجنازات يف مجموع

اجلديدة اإىل حد كبري، ابلإضافة اإىل املناقشات    الإرشاداتهذه    معل عقدت قبل شهرين اعامتد    حلقة  يرّستيف احلركة. وقد  

 اجامتعات اللجنة ادلامئة. يف أ ثناءاملنتظمة اليت عقدت 

الإر بعد اعامتد   اإصالح جائزيت احلركة والنظر يف  ،  شاداتهذه  اللجنة ادلامئة عىل  دخال  وافقت    لحئتهيام  عىل تغيريات  اإ

اللجنة ادلامئة من جزر كوك وممثلني عن اللجنة   ةبرئاسة عضو   استشاراي    فريق ا، عىل التوال(. وأ نشأ ت  1987و  1965لعايم  )

رنسا والإمارات العربية املتحدة وأ وروغواي وفانواتو( ميثلون  ومخس مجعيات وطنية )بوروندي وفادلول  ادلولية والاحتاد  

مرشوع القرار واللواحئ املنقحة  الاستشاري توصيات بشأ ن نطاق الإصالح وحمتوى    الفريقمجيع املناطق اجلغرافية. قدم  

 .2022لتقدميها اإىل جملس املندوبني يف عام 

 2021  لعام  ميداليات هرني دوانن 

لرتش يحات مليدالية هرني دوانن  رسال اسارية عندما أ طلقت اللجنة ادلامئة دعوهتا لإ   2020اجلديدة لعام    الإرشاداتاكنت  

، قررت اللجنة 2021أ كتوبر  ترشين ال ول/يف  ويف معلية الاختيار.    اادلامئة جيد    اللجنة    الإرشاداُت   وقد أ فادت.  2021لعام  

جنازاهتم البارزة:  - ام بعد وفاهتمهنم اثنان  - لس بعة أ فراد ادلامئة منح امليدالية   عىل اإ

 الهالل ال محر القطري ،محمد املعاضيد •

 ، اللجنة ادلولية للصليب ال محر غاايرفيليب  •

 اتداتريو كونوي، مجعية الصليب ال محر الياابين •

 ( ا، بعد وفاهت2020-1937، الصليب ال محر ادلومينييك )لريو دي رامرييزليجيا  •

 الهبايم كريس تني ليتبورن، مجعية الصليب ال محر  •

 لفاريز، الصليب ال محر الكوس تارييك امانويل سالزار  •

يفان أ وسيشينكو، مجعية الصليب ال محر ال وكراين ) •  ، بعد وفاته(2021- 1938اإ

https://standcom.ch/download/Guidelines-for-Awarding-HDM-PPH_Revised-Approved-4.1.2021_AR.pdf
https://standcom.ch/2021-2022-henry-dunant-medal-winners/
https://standcom.ch/2021-2022-henry-dunant-medal-winners/
https://standcom.ch/2021-2022-henry-dunant-medal-winners/
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صلني عىل اجلوائز وعائالهتم واملنظامت اليت معلوا يف ظلها بك هذا التفاين الصادق للمساعدة يف  هتئن اللجنة ادلامئة احلا

جناز املهمة الإنسانية للحركة. ويه تشكر مجيع امجلعيات الوطنية ال لها  املشاركة  واجلهات الراعية  يت تقدمت برتش يحاهتا  اإ

يف    2021ن مبيدالية هرني دوانن لعام  وم الفائز ت متنوعة. س يكرَّ ا من خلفيا عالي  عىل ترش يح العديد من املؤهلني تأ هيال  

 .2022يونيو حزيران/جملس املندوبني القادم يف 

 تعزيز الانسجام داخل احلركة ودراسة املسائل ذات الاهامتم املشرتك  (4

مس تعينة   ، خالل العامني املاضيني، اإىل تعزيز التعاون والتنس يق املنسجم بني أ عضاء احلركة  جاهدة    سعت اللجنة ادلامئة

ال   يف ذكل اللجنة ادلامئة تقارير  و .  19-كوفيدتاحة يف س ياق جاحئة  امل س بل  بك  تقارير  همة و معليات احلركة امل   عنتلقت 

 . معلهايف لك جلسة من جلسات ، قرارات خمتارةلمتابعة 

شبيلية وتدابري مراجعة اتفا   امجلاعي للحركة   التأ ثريتعزيز  ل التمكيلية    ه ق اإ

لحركة يف  ل  أ علنت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول ،  2019يف جملس املندوبني لعام    المتهيديةاملناقشات والإعالانت    عقب

نشاء معلية واحدة    2020فرباير  ش باط/  امجلاعي للحركة، ويه معلية ستشمل مراجعة اتفاق    التأ ثريلتعزيز    شامةل للجميع اإ

شبيلية   مسؤوليهتا ال ذهان  ت اإىل  عاد ، وأ  امجليع   اليت تشمل  عمليةال   هذه   ورحبت اللجنة ادلامئة ببدء  2التمكيلية.   وتدابريه اإ

شبيلية.   ومراجعةما يتعلق بتنفيذ    اخلاصة يف اإ اللجنة ادلامئة، يف لك اجامتع من اجامتعو   3اتفاق    اهتا، حتديثات منتلقت 

ملشاركة يف مناقشات وتبادل النصاحئ  االلجنة ادلولية والاحتاد ادلول بشأ ن التقدم احملرز وأ تيحت لها فرصة    أ عضاهئا من

امجلاعي بشك    وتأ ثريهاربط التنس يق الفعال للحركة    دت اللجنة ادلامئة ابنتظام أ مهية  أ كعىل وجه اخلصوص،  و والاقرتاحات.  

 . هدمعيو  احملي  الوطنية  امجلعيات عزز معل ي ، فهذا الاستامثرلستامثر يف امجلعيات الوطنيةابأ فضل 

يف    –راقب  بصفة م  –  اللجنة ادلامئة  ةرئيس  ت، شارك2021يوليو  متوز/اإىل    2020ديسمرب  اكنون ال ول/  يف الفرتة منو

ذ    ،وطنيةة  مجعية  اثنيت عرش استشاري للحركة مض ممثلني عن    فريقمعل   سامه يف املرحةل ال ولية من معلية التشاور.  اإ

مبا يف    –مكوان     194مكوانت احلركة البالغ عددها    مجيع   يه مسائل هُتم املطروحة للنقاش    املسائلوجتدر الإشارة اإىل أ ن  

وتناولت  –هتا احمللية وادلولية واحتياجاهتا وقدرا أ نشطهتا  مجعية وطنية عىل تنوع 192ذكل امجلعيات الوطنية البالغ عددها 

يف جوةل    اللجنة ادلامئة  ةرئيس  شاركت،  2022يف الربع ال ول من عام  وامجلاعي وجود التعاون املتبادل.    تأ ثريها  تشكيل  كيفية

  مسائل بشأ ن    ،مفتوحة مجليع امجلعيات الوطنيةواكنت  اللجنة ادلولية والاحتاد ادلول،    اليت قادهتاجديدة من املشاورات  

وادلمع املتبادل عرب التواصل الإعاليم  وتنس يق الاس تجابة ادلولية للحركة،    الشامةل للجميع مثل القيادة    أ كرب  تركزي  ذات

  ينتفع جيب أ ن  و وارد.  امل  حشد  احلركة يف  ، والاستامثر املتسق وادلمع املنسق للجمعيات الوطنية، وتعزيز اإماكانتواملواقف

ليهي  الصياغة اذل  فريُق   نتاجئ هذه املشاورات ب  شبيلية وتدابريه التمكيلية  ُعِهد اإ م   بوضع مقرتحات ملراجعة وتعزيز اتفاق اإ تقدَّ

من خالل توضيح أ حاكهما أ و تعديلها أ و اس تكاملها. ووقت كتابة هذا التقرير، اكنت معلية   ،2022جملس املندوبني لعام  اإىل  

 الصياغة ل تزال جارية.

 

الصادر عن جملس املندوبني لعام   6اتفاق بشأ ن تنظمي ال نشطة ادلولية ملكوانت احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )"اتفاق اإشبيلية"، القرار   2

 ( 2005لس املندوبني  جمل 8التمكيلية لتعزيز تنفيذ اتفاق اإشبيلية )القرار   والإجراءات( 1997

 يةمن اتفاق اإشبيل   10املادة    3
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 لزناهة عن ا   تنفيذ بيان احلركة 

ن " أ مهية   يرتدايناملؤسس، و الفردي  يني، عىل املس تو ادلولية الزناهة والسلوك ال خاليق لك مكون من مكوانت احلركةاإ

"، اذلي  عن الزناهة  "بيان احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر  عىل هذا النحو يُس هتل."  بأ رسهاللحركة    ابلغة

الرغبة يف ضامن الزناهة والسلوك ال خاليق. ورحبت   يرِبز اذلي  و   ،2019ديسمرب  اكنون ال ول/  8اعمتده جملس املندوبني يف  

تلقت اللجنة ادلامئة يف لك اجامتع  و ا السابقة.  تطويره خالل دورهت  ابعامتد هذا البيان، اذلي بدأ ت    اا حار  اللجنة ادلامئة ترحيب  

رمن اجامتعاهتا حتديثات بشأ ن اجلهود املبذوةل لتنفيذ ورصد الهنج امل مبا يامتىش مع   بأ رسها  لزناهة يف احلركةتحقيق ال   طوَّ

 البيان.

ا من و  تيسري متابعة البيان. شك  مراقب يف مجموعة معل ل بصفة ، شارك انئب رئيس اللجنة ادلامئة 2021يوليو متوز/اعتبار 

اجملموعة س تقدم  و تتأ لف من ممثلني عن حوال اثنيت عرشة مجعية وطنية.  يه  و  ،الاحتاد ادلول واللجنة ادلولية اجملموعة

ا مرحلي ا اإىل جملس املندوبني   العمل    وحلقاتتنفيذ خطة معلها،    بشأ ن  ، مبا يف ذكل 2022يونيو  حزيران/يف  املنعقد  تقرير 

 بشأ نه.ا مع امجلعيات الوطنية، ومبادراهتا ال خرى للرتوجي للبيان وتطويره وتعزيز احلوار  اليت نظمهت  

 ومجعية الهالل ال محر الفلسطين  مجعية ماجن دافيد أ دوم الإرسائيلية تفامه بني  ال مذكرة  

  يف  التدابري التشغيلية املوقعني   بشأ ن  تفاق لتنفيذ مذكرة التفامه وا  بشأ نتلقت اللجنة ادلامئة يف اجامتعاهتا حتديثات منتظمة  

ومجعية الهالل ال محر الفلسطين. وأ عربت اللجنة ادلامئة عن    مجعية ماجن دافيد أ دومبني    2005نومفرب  ترشين ال ول/  28

اأ سفها بشك خاص   املاضيني  لقيود  بشأ ن  العامني  لوحظت يف  القرار  عىل  اليت  بشأ ن  نتاجئ ملموسة  جمللس   10حتقيق 

ال طراف    مجيع  ادلامئة    ت اللجنةوبشأ ن تنفيذ مذكرة التفامه والتفاق بشأ ن التدابري التشغيلية. وحث  2019املندوبني لعام  

لس  جملاملعلومات، راجع تقرير املراقب املس تقل    . ملزيد من وملحوظاملعنية عىل بذل لك اجلهود الالزمة لتحقيق تقدم رسيع  

 . 2022املندوبني لعام 

 للحركة  صنع س ياسات فعاةل 

حتدايت ضامن احلومكة الفعاةل واملرنة والزناهة والامتثال، أ رادت   بشأ نورهتا السابقة  متخضت عهنا دمتابعة  لل فاكر اليت  

زيد من الفعالية يف صنع الس ياسات  املركة من خاللها حتقيق  اللجنة ادلامئة اس تكشاف املزيد من الس بل اليت ميكن للح

اللجنة ادلامئة  والرصد أ دوات س ياس  ،أ حد املتطوعني  من   مبساعدة   ،واملساءةل والامتثال. بدأ ت  احلركة   اترمس خرائط 

معل حرضها أ عضاء اللجنة ادلامئة ورئيس جلنة النظام ال سايس املشرتكة للجنة   حلقةيف  وموجزة.    بتوصيفاتووضع مرسد  

جلنة الامتثال والوساطة التابعة لالحتاد ادلول، وخرباء من اللجنة ادلولية   ةحتاد ادلول، ورئيسادلولية للصليب ال محر والا

  ومتابعهتاقرارات وس ياسات احلركة  ل  لتحضري اب  والاحتاد ادلول، سلطت املناقشة الضوء عىل عدد من التحدايت املتعلقة

لهيا واملساءةل عهنا والامتثال لها.    ودورة حياهتا،  هبا  عرفةاملو  اقرتاحات خمتلفة ميكن   وُطرحتوكذكل ما يتعلق ابلوصول اإ

  ها،ر وأ ث   هافهم س ياسات احلركة واتساق و   ،حلركةاأ ن تسهم بشك كبري يف اجلهود املبذوةل لتحسني اإطار صنع س ياسات  

 ذات ال مهية اخلاصة للحركة. املسائلمكوانت احلركة. وقد حرصت اللجنة ادلامئة عىل مواصةل معلها بشأ ن هذه  ونزاهة
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 املسائل املالية والإدارية  (5

ملا قدموه من دمع مال ل وامجلعيات الوطنية املاحنة    تعرب اللجنة ادلامئة عن تقديرها العميق للجنة ادلولية والاحتاد ادلول

 أ مانهتا.  مقر اللجنة ادلولية مرة أ خرى عىل اس تضافهتا    اللجنة ادلامئة   شكر ت . و والاضطالع مبهاهماأ داء هممهتا  غىن عنه مّكهنا من  

فرنك سويرسي عىل التوال يف ضوء أ لف    482فرنك سويرسي و  أ لف  462اإىل    2021و  2020  يت عايممزياني  تتقلص

 امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول واللجنة ادلوليةاضطلعت  خالل هذين العامني،  و .  اجلاحئةيف س ياق  اخنفاض النفقات  

ذ،  احتغطية مزيانيات اللجنة ادلامئة بنجب  اذلي حيمك    2007، وفق ا لقرار جملس املندوبني لعام  املزيانيةقدم لك مهنا ثلث    اإ

 متويل اللجنة ادلامئة.

جراء مراجعات مالية لك عام: س ُتجرى مراجعات الس نوات الثالث ال وىل من أ عادت اللجنة ادلامئة التأ  و  كيد عىل قرارها ابإ

لضامن امتثال البياانت   ،خدمة مراجعة خاريج معرتف به  مقدم  ادلورة داخلي ا، يف حني س ُتجرى املراجعة ال خرية بواسطة

 (. ISRE 2400) 2400 بشأ ن ارتباطات الفحصاملالية للمعيار ادلول  

ا عن  اللجنة ادلامئة    عربوت اس مترار رمغ    مساهامت خسيةت  قدمامتناهنا العميق للجمعيات الوطنية للبدلان التالية، اليت  جمدد 

 :2021و/أ و  2020، يف مزيانية اللجنة ادلامئة لعايم اجلاحئة

 أ لبانيا 

 أ ندورا

 أ سرتاليا 

 المنسا

 جزر الهباما 

 البحرين

 بلجياك

 بوليفيا 

 بلغاراي 

 مكبوداي

 كندا 

 ش يل

 الصني

 جزر كوك 

 كوس تارياك 

 كرواتيا 

 قربص 

 مجهورية التش يك

 ادلمنارك 

س تونيا   اإ

 ثيوبيا اإ 

 فنلندا 

 فرنسا

 أ ملانيا

 اليوانن 

 هندوراس

 العراق 

 أ يرلندا 

 اإرسائيل

يطاليا   اإ

 الياابن 

 ال ردن

 مجهورية كوراي 

 الكويت

 ليختنش تاين 

 املكس يك

 موانكو 

 اجلبل ال سود 

 املغرب

 هولندا 

 نيوزيلندا

 النيجر 

 الرنوجي

 فلسطني

 بولندا 

 الربتغال

 قطر 

 رومانيا

 جنوب السودان

س بانيا  اإ

 السويد 

 اتيالند 

 تونغا

 تركيا

 الإمارات العربية املتحدة

حدةاململكة املت
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